OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
21 NIEDZIELA ZWYKŁA 21. 08. 2022
1. SERDECZNIE POZDRAWIAMY wszystkich wczasowiczów i turystów i
życzymy spokojnego wypoczynku nad morzem a powracającym do domu
bezpiecznej podróży.
2. KALENDARZ LITURGICZNY:





W poniedziałek – wspomnienie NMP, Królowej
W środę – święto św. Bartłomieja, apostoła
W czwartek – św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ
W piątek – uroczystość NMP Częstochowskiej, patronki parafii – można
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
 W sobotę – św. Moniki

3. PIESZA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ do Sanktuarium MB
Trzykroć Przedziwnej odbędzie się w sobotę 3 września. Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów będzie we wtorek 23. 08 po Mszy św. wieczornej w
kawiarence.
4. ROWEROWA PIELGRZYMKA NA GÓRĘ CHEŁMSKĄ odbędzie się
10 września – osoby zainteresowane prosimy o wpisanie się na listę w
zakrystii, natomiast spotkanie organizacyjne będzie w poniedziałek 29. 08
w kawiarence.
5. MSZA ŚW. IMIENINOWA S. KLARY, naszej zakrystianki, w int.
Solenizantki będzie odprawiona w poniedziałek 22. 08 o g. 18.00.
6. SERDECZNE PODZIEKOWANIE – za znaczące dofinansowanie wyjazdu
dzieci z naszego miasta na kilkudniowy wypoczynek – kierujemy do Władz
Miasta a także dziękujemy wszystkim Darczyńcom – serdeczne Bóg zapłać!
7. KONCERT ORGANOWY – Muzyka w Mariackim – zachęcamy i serdecznie
zapraszamy w imieniu Darłowskiego Ośrodka Kultury na koncert organowy w
dzisiejszą niedzielę o g. 19.00, a także za tydzień 28 sierpnia również o g. 19.00.
8. FESTYN CHARYTATYWNY na rzecz Hospicjum w Darłowie odbędzie się
na Rynku Miejskim w przyszłą niedzielę 28 sierpnia. Fundacja Morze Miłości już
dziś serdecznie zaprasza!

9. EKONOMIA PARAFII – na nowe okna witrażowe w kaplicy adoracji
zebraliśmy do puszek 2749 zł. Serdeczne Bóg zapłać! Na część materiałów
wpłaciliśmy natomiast 5000 zł. – na ogólną sumę ok. 37.500 zł.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- O roli i władzy kobiet w Kościele
- Wiadomości z życia diecezji – w tym artykuł o poświęceniu nowego witraża w
naszym kościele - Błogosławionych Michała i Zbigniewa

 Kronika żałobna – zmarli śp.:

+ Urszula ŚLĄZAK, l. 84 z ul. Łąkowej
+ Dariusz SOROKO, l. 44 z ul. Morskiej
+ Paweł BERLIŃSKI, l. 49 z ul. Kr. Jadwigi
+ Lechosław LASEK, l. 78 z ul. Wyspiańskiego Dobry Jezu…

